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1. APRESENTAÇÃO 

1.1. Objetivo deste manual 

O objetivo deste manual é apresentar as funções do sistema TICKET e os 

procedimentos básicos necessários a sua utilização. 

 

1.2. O que é o TICKET? 

O TICKET é o novo sistema de gestão de demandas internas e externas 

do TCMGO, tem como finalidade o controle e a distribuição de atividades 

realizadas por diferentes setores do Tribunal. 

Assim, o TICKET passa a ser o ponto único de contato com a TI 

quanto ao atendimento de qualquer solicitação. 

 

1.3. A quem se destina o TICKET? 

O TICKET, como ponto único de contato com a TI, é destinado para os 

servidores e demais colaboradores do TCMGO, bem como os 

jurisdicionados. 

 

1.4. Objetivo de implantação do TICKET 

Os objetivos do TICKET são: 

 Atender a estratégia “Aperfeiçoar os Serviços de TI do TCMGO” do 

Objetivo 2.06 do Planejamento Estratégico 2014-2020 do TCMGO; 

e 

 Atender os objetivos estratégicos “2 - Garantir continuidade e 

disponibilidade dos serviços de TI” e “3 - Garantir a estrutura de 

TI apropriada para as atividades administrativas e finalísticas” do 

Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI 

2017-2020. 
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2. INSTRUÇÕES DE USO AO JURISDICIONADO  

2.1. LOGIN/ACESSO AO SISTEMA 

O acesso ao TICKET será realizado por meio de autenticação, com o 

fornecimento de “cpf” e “senha”. 

O TICKET está disponível na internet, através do endereço:  

 

www.tcm.go.gov.br/ticket 

 

Para acessar o TICKET, o jurisdicionado do TCMGO deverá clicar em 

“Sou jurisdicionado”, então utilizar seu “CPF” e “senha” cadastrada no 

primeiro acesso. 

 Primeiro acesso 2.1.1.

No primeiro acesso, o jurisdicionado deverá realizar seu cadastro, 

clicando em “fazer cadastro”:  

 

- Preencher os dados do formulário de “Cadastro de Usuário”; 

- Clicar em “Cadastrar”; 

- Acessar seu e-mail e clicar no link de ativação do usuário; 

- Retornar ao TICKET e acessá-lo com seu “CPF” e “senha” recém-

criada; 

Obs. O TICKET não permite registro duplicado por CPF e e-mail. 

 Esqueci minha senha / Redefinição de senha 2.1.2.

O jurisdicionado deverá clicar em “Esqueci minha senha”: 

http://www.tcm.go.gov.br/ticket
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- Informar seu “e-mail”; 

- Clicar em “Solicitar redefinição” e será enviado um e-mail com as 

instruções de redefinição de senha; 

- Acessar seu e-mail e clicar no link de redefinição de senha; 

- Informar a nova “senha” e “repita a senha” 

- Clicar em “Redefinir senha”; 

- Retornar ao TICKET e acessá-lo com seu “CPF” e “senha” 

redefinida; 

2.2. OPERAÇÃO DO SISTEMA 

Realizado o acesso ao TICKET, o usuário terá acesso às funções do 

sistema navegando pelo menu à esquerda. 

2.3. Opção “HOME” 

Opção comum a todos os usuários, esta opção retorna a navegação 

para a tela inicial, a mesma que é acessada automaticamente após a 

efetuação do login. 

2.4. Opção “SOLICITAÇÕES” 

Opção que permite consultar e abrir solicitações. 

 Minhas Solicitações 2.4.1.

Nesta opção, o sistema lista solicitações em que o usuário seja o 

solicitante. 

Nesta funcionalidade é permitido ao jurisdicionado pesquisar, 

visualizar, finalizar, imprimir, avaliar, ver avaliação da demanda e criar 

nova solicitação, conforme detalhado abaixo. 
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 Pesquisar 2.4.1.1.

 

O usuário poderá informar o parâmetro de pesquisa desejado, 

conforme os campos disponibilizados na listagem. O sistema 

retornará as solicitações ordenadas pela data de cadastro. 

Na função de pesquisa o usuário pode utilizar o caractere de 

porcentagem (%) para indicar caracteres coringas.  

 Visualizar  2.4.1.2.

 

Nesta opção, o usuário visualiza as informações de sua demanda. 

Durante a análise da solicitação, as equipes técnicas do TCMGO 

podem adicionar interações que estarão disponíveis ao solicitante no 

“Histórico de Interações”.  

O TICKET enviará e-mail ao solicitante quando novas interações com 

o solicitante forem adicionadas, assim, o jurisdicionado deve manter-

se atento à inclusão destas interações, pois podem conter 

informações, questionamentos, solicitações de informações adicionais 

ou documentos, que sejam condições indispensáveis à conclusão da 

demanda. 

Enquanto a solicitação não for finalizada estará disponibilizada a 

funcionalidade “ADICIONAR” que permite ao jurisdicionado incluir 
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novas informações que sejam importantes para conclusão da 

demanda.  

Ao pressionar o botão “ADICIONAR” o usuário deverá adicionar um 

“texto” (marcação 01 da imagem abaixo) e poderá, caso julgue 

necessário, adicionar “anexos” (marcação 02 da imagem abaixo), e 

então “salvar” (marcação 03 da imagem abaixo) 

 

 

 Finalizar 2.4.1.3.

 

O usuário poderá a qualquer tempo finalizar a solicitação. Ao 

selecionar a opção “finalizar”, deverá ser informado uma justificativa 

e, então, pressionar “CONFIRMA”. 

Esta opção encerra o ciclo da demanda, e deve ser utilizada apenas 

quando a demanda já houver realmente finalizado, pois após a 

finalização, a demanda não mais poderá receber novas interações 

e/ou revisões. 
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 Imprimir 2.4.1.4.

 

Esta funcionalidade gera um relatório com as informações e 

interações da demanda, em formatação própria para impressão. 

 

 Avaliar 2.4.1.5.

 

Após a finalização da demanda (ver 2.4.1.3) é disponibilizada, apenas 

ao solicitante, a opção “AVALIAR”, para que este responda o 

questionário de avaliação, fazendo as considerações que julgar 

necessárias. 

Essa opção ficará disponível por 6 (seis) dias corridos, após este 

prazo o atendimento não poderá ser avaliado. 
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 Ver avaliação da demanda 2.4.1.6.

 

Quando uma solicitação já estiver sido avaliada o sistema 

disponibiliza a opção “VER AVALIAÇÃO”, que permite ao servidor a 

visualização da avaliação realizada pelo solicitante.  

 

 Criar nova solicitação 2.4.2.

O início do fluxo de demandas no TICKET é a abertura de novas 

solicitações. Esta funcionalidade é acessível: 

 

1. a partir da tela inicial (HOME), logo após a realização do 

login, através da opção “NOVA SOLICITAÇÃO”: 

 

2. a partir da opção “NOVA SOLICITAÇÃO” disponível na tela 

“MINHAS SOLICITAÇÕES”, conforme imagem abaixo: 

 
 

O jurisdicionado ao selecionar a opção “NOVA SOLICITAÇÃO”, deverá 

preencher o formulário apresentado na sequência, observando a 
obrigatoriedade de alguns campos, conforme abaixo:  
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Obs. os campos em vermelho são obrigatórios e devem ser preenchidos 

 Município (marcação 01 da imagem acima): 

O usuário deverá selecionar o município objeto do chamado. 

 Órgão (marcação 02 da imagem acima):  

O usuário deverá selecionar o órgão objeto do chamado. 

 Assunto (marcação 03 da imagem acima):  

O usuário deverá selecionar um assunto da lista disponibilizada. 

 Título (marcação 04 da imagem acima):  

O usuário deverá indicar o título, que de forma resumida corresponda 

à tarefa a ser executada. 

 Descrição (marcação 05 da imagem acima): 
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O usuário deverá preencher o campo descrição com o detalhamento 

da solicitação, que deverá conter todas as informações necessárias e 

suficientes para que o atendente/analista possa compreender a 

necessidade do usuário. 

 Cadastrar Demanda (marcação 06 da imagem acima): 

Após finalizar o preenchimento das informações da demanda, o 

usuário deverá clicar em “cadastrar a demanda” para salvar a 

solicitação. 

 Mês/ano (marcação 07 da imagem acima) 

Caso a solicitação se refira a uma prestação de contas, o usuário 

deverá informar o mês e ano objeto do chamado. 

 Buscar Anexo (marcação 08 da imagem acima) 

Caso haja anexo, o usuário poderá juntá-lo à solicitação, observando 

os tipos aceitos e o tamanho máximo. 

 Voltar (marcação 09 da imagem acima) 

Esta opção retorna a tela inicial sem salvar a demanda.  

 

2.5. Opção “MINHA CONTA” 

Opção que permite consultar os dados de conta cadastrados e alterá-

los.  

A senha também pode ser alterada, acessando a opção “Alteração de 

senha”, conforme imagem abaixo:  
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3. INSTRUÇÕES DE USO AO SERVIDOR TCMGO 

3.1. LOGIN/ACESSO AO SISTEMA 

O acesso ao TICKET será realizado por meio de autenticação, com o 

fornecimento de “usuário” e “senha”. 

O TICKET está disponível na internet, através do endereço:  

 

www.tcm.go.gov.br/ticket 

 

Para acessar o TICKET, o servidor do TCMGO deverá clicar em “Sou 

servidor do TCMGO”, então informar o usuário e senha utilizados em outros 

sistemas do TCMGO (Monitor, SICOM, Tramitação, entre outros). 

 Primeiro acesso 3.1.1.

No primeiro acesso ao TICKET, além do “usuário” e “senha”, deverá 

ser informado também o CPF do servidor.  

Obs.: Se o servidor não possuir e-mail cadastrado no TCM-GO, o 

usuário deverá informar, além do CPF, um e-mail.  

 Esqueci minha senha / Redefinição de senha 3.1.2.

Caso o servidor esqueça sua senha do Monitor, deverá entrar em 

contato diretamente com a Divisão de Infraestrutura e Segurança da 

Informação, através do telefone 3216-6201 ou ir pessoalmente.  

 

3.2. OPERAÇÃO DO SISTEMA 

Realizado o acesso ao TICKET, o usuário terá acesso às funções do 

sistema navegando pelo menu à esquerda. 

 

http://www.tcm.go.gov.br/ticket
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3.3. Opção “HOME” 

Opção comum a todos os usuários, esta opção retorna a navegação 

para a tela inicial, a mesma que é acessada automaticamente após a 

efetuação do login. 

 

3.4. Opção “SOLICITAÇÕES” 

Opção que permite consultar e abrir solicitações. 

 Minhas Solicitações 3.4.1.

Nesta opção, o sistema lista solicitações em que o usuário seja o 

solicitante ou esteja envolvido na demanda como requerente.  

Nesta funcionalidade é permitido ao servidor pesquisar, visualizar, 

finalizar, imprimir, avaliar, ver avaliação da demanda e criar nova 

solicitação, conforme detalhado abaixo. 

 

 Pesquisar 3.4.1.1.

 

O usuário poderá informar o parâmetro de pesquisa desejado, 

conforme os campos disponibilizados na listagem. O sistema 

retornará as solicitações ordenadas pela data de cadastro. 
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 Visualizar 3.4.1.2.

 
 

Nesta opção, o usuário visualiza todas as informações de sua 

demanda. Se houver qualquer alteração na demanda será 

disponibilizado o “Histórico de Interações” que possui três abas: 

“interações internas” (marcação 1 da imagem abaixo), “interações 

com solicitante” (marcação 2 da imagem abaixo) e “todas interações” 

(marcação 3 da imagem abaixo). O servidor seleciona a aba desejada 

e visualiza as informações.  

 
 

Estas diferentes abas tem a finalidade de permitir que o solicitante 

visualize de forma transparente o atendimento de sua demanda. A 

seleção de abas é permitida apenas aos servidores do TCMGO.  

Enquanto a solicitação não for finalizada estará disponibilizada a 

funcionalidade “ADICIONAR REVISÃO” que permite incluir novas 

informações que sejam importantes para conclusão da demanda.  

Ao pressionar o botão “ADICIONAR REVISÃO” o usuário poderá incluir 

“demandas relacionadas”, “envolvidos” e “anexos”. Para salvar a 

revisão, o usuário deverá obrigatoriamente incluir um “texto” 

(marcação 1 da imagem abaixo). 
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Após preenchimento das informações pressione o botão “SALVAR” 

(marcação 2 da imagem acima). 

Todas as informações incluídas pelo solicitante serão armazenadas na 

aba “interações com solicitante”.  

A cada nova interação através desta funcionalidade será enviado um 

e-mail ao solicitante e aos envolvidos.  

 Finalizar 3.4.1.3.

 

O servidor poderá a qualquer tempo finalizar a solicitação. Ao 

selecionar a opção “finalizar”, deverá ser informado uma justificativa 

e, então, pressionar “CONFIRMA”. 

Esta opção encerra o ciclo da demanda, e deve ser utilizada apenas 

quando a demanda já houver realmente finalizado, pois após a 

finalização, a demanda não mais poderá receber novas interações 

e/ou revisões. 
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 Imprimir 3.4.1.4.

 

Esta funcionalidade gera um relatório com as informações e 

interações da demanda, em formatação própria para impressão. 

 

 Avaliar 3.4.1.5.

 

Após a finalização da demanda (ver 3.4.1.3) é disponibilizada, apenas 

ao solicitante, a opção “AVALIAR”, para que este responda o questionário de 

avaliação, fazendo as considerações que julgar necessárias. 

Essa opção ficará disponível por 6 (seis) dias corridos, após este 

prazo o atendimento não poderá ser avaliado. 
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 Ver avaliação da demanda 3.4.1.6.

 

Quando uma solicitação já estiver sido avaliada o sistema 

disponibiliza a opção “VER AVALIAÇÃO”, que permite ao servidor a 

visualização da avaliação realizada pelo solicitante.  

 

 Criar nova solicitação 3.4.2.

 

O início do fluxo de demandas no TICKET é a abertura de novas 

solicitações. Esta funcionalidade é acessível: 

 

1. a partir da tela inicial, logo após a realização do login, 

através da opção “NOVA SOLICITAÇÃO”: 

 

2. a partir de qualquer tela que contenha a opção “NOVA 

SOLICITAÇÃO”, conforme imagem abaixo: 

 
 

O Servidor do TCMGO ao selecionar a opção “NOVA SOLICITAÇÃO”, 

deverá preencher o formulário apresentado na sequência, observando a 
obrigatoriedade de alguns campos, conforme abaixo:  
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Obs. os campos em vermelho são obrigatórios e devem ser preenchidos 

 Assunto (marcação 01 da imagem acima): 

O usuário deverá selecionar um assunto da lista disponibilizada. 

 Categoria (marcação 02 da imagem acima):  

O usuário deverá selecionar a categoria da solicitação. 

 Prioridade (marcação 03 da imagem acima):  

O usuário deverá selecionar o grau de prioridade. 

 Título (marcação 04 da imagem acima):  

O usuário deverá indicar o título, que de forma resumida corresponda 

à tarefa a ser executada. 

 Descrição (marcação 05 da imagem acima): 
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O usuário deverá preencher o campo descrição com o detalhamento 

da solicitação, que deverá conter todas as informações necessárias e 

suficientes para que o atendente/analista possa compreender a 

necessidade do usuário. 

 Cadastrar Demanda (marcação 06 da imagem acima): 

Após finalizar o preenchimento das informações da demanda, o 

usuário deverá clicar em “cadastrar a demanda” para salvar a 

solicitação. 

 Solicitante (marcação 07 da imagem acima): 

O campo solicitante é preenchido automaticamente pelo sistema. 

 Demandas Relacionadas: (marcação 08 da imagem acima) 

O usuário poderá relacionar outras solicitações que contenham 

informações importantes ao tratamento da solicitação que está sendo 

aberta. Para adicionar demandas relacionadas o usuário poderá filtrar 

a demanda desejada, informando seu código ou parte do seu título. O 

TICKET disponibiliza a lista de demandas e o usuário seleciona aquela 

que deseja relacionar, pressionando “CONFIRMAR” 

 Envolvidos (marcação 09 da imagem acima) 

O usuário poderá relacionar outros grupos ou servidores do TCMGO 

que tenham interesse em acompanhar o andamento desta solicitação 

ou os servidores responsáveis pelo atendimento da solicitação. 

Todas as demandas cadastradas pelos servidores serão 

encaminhadas ao SUPORTE de informática do TCMGO, que atuará 

como Central de Serviços e designará “grupo” ou “servidor” 
responsável pelo atendimento daquele tipo de atividade. Entretanto, 

caso o solicitante deseje direcionar sua demanda para um “grupo” ou 

a um “servidor” específico, o usuário deverá selecionar a opção 
“envolvidos” e informar o grupo ou servidor e o papel. São 

disponibilizados os papéis: OBSERVADOR, REQUERENTE e ANALISTA. 

Somente o papel ANALISTA poderá realizar alterações na solicitação. 

Os outros papéis o servidor apenas visualiza a demanda, mas não 
altera. 

 

 Buscar Anexo (marcação 10 da imagem acima) 

Caso haja anexo, o usuário poderá juntá-lo à solicitação, observando 

os tipos aceitos e o tamanho máximo. 

 Voltar (marcação 11 da imagem acima) 

Esta opção retorna a tela inicial sem salvar a demanda.  
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 Atendimento a solicitações Internas e Externas 3.4.3.

As opções “internas” e “externas” exibem as solicitações em que o 

servidor foi envolvido. 

A divisão em “internas” e “externas” objetiva separar aquelas abertas 

por outros servidores, daquelas que foram abertas por jurisdicionados, 

respectivamente. 

O acesso às funcionalidades do TICKET durante o 

atendimento/análise de demandas varia de acordo com o papel designado, 

para cada demanda, ao servidor ou ao grupo que ele faça parte. As 

funcionalidades disponíveis aos servidores designados com o papel 

“analista” são mais amplas do que aquelas disponíveis aos servidores 

designados com o papel “observador” ou “requerente”, conforme os tópicos 

adiante.  

 Papel “Analista” – Solicitações “Internas” e “Externas”  3.4.4.

Um servidor pode ser classificado como analista a partir da 

designação do papel “analista” diretamente a ele ou através de um grupo 

que ele faça parte.  

Ao servidor designado com o papel “Analista” é permitido pesquisar, 

visualizar, finalizar e imprimir conforme detalhado abaixo. 

 

 Pesquisar 3.4.4.1.

Ver item 3.4.1.1. 

 Visualizar 3.4.4.2.

 

Nesta opção, o servidor analista visualiza todas as informações da 

demanda. Se houver qualquer alteração na demanda será 

disponibilizado o “Histórico de Interações” que possui três abas: 

“interações internas” (marcação 1 da imagem abaixo), “interações 

com solicitante” (marcação 2 da imagem abaixo) e “todas interações” 

(marcação 3 da imagem abaixo). O servidor seleciona a aba desejada 

e visualiza as informações.  

 



 
 

23 
Rua 68 nº 727 – Centro – fone 3216-6160 FAX 3225-0525 CEP: 74055-100 Goiânia – Goiás - 

www.tcm.go.gov.br 

 

Estado de Goiás 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 
Superintendência de Informática 

 

Estas diferentes abas tem a finalidade de permitir que o solicitante, 

quando for usuário externo, tenha acesso apenas às informações que 

os servidores do TCM considerarem que devem estar disponíveis ao 

solicitante. Assim, as interações entre os diferentes servidores do 

Tribunal, que se referirem às questões técnicas voltadas a resolução 

do incidente ou ao atendimento de procedimentos internos, não 

estarão disponíveis ao solicitante. Desta forma, a seleção de abas é 

permitida apenas aos servidores do TCMGO, pois os usuários 

externos visualizam apenas as informações constantes da aba 

“interações com solicitante”.  

Enquanto a solicitação não for finalizada estará disponibilizada a 

funcionalidade “ADICIONAR REVISÃO” que permite incluir novas 

informações que sejam importantes para conclusão da demanda.  

Ao pressionar o botão “ADICIONAR REVISÃO” o servidor analista 

poderá revisar a demanda, alterando “assunto”, “categoria”, 

“prioridade”, “impacto”, “situação” e “data prevista”, ou incluindo 

“demandas relacionadas”, “envolvidos” e “anexos”. Para salvar a 

revisão, o usuário deverá obrigatoriamente incluir um “texto” 

(marcação 2 da imagem abaixo). 

Adicionalmente, o servidor analista, durante a visualização da 

demanda, pode excluir  um envolvido ou demanda relacionada, 

bem como atribuir a demanda a um envolvido.  
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Neste momento, o servidor analista poderá, caso julgue necessário, 

selecionar a opção “dúvida e/ou comunicação – interação com 

solicitante” (marcação 1 da imagem acima). 

Após preenchimento das informações pressione o botão “SALVAR” 

(marcação 3 da imagem acima). 

Cada nova interação registrada por qualquer usuário enviará um e-

mail aos envolvidos. Caso o solicitante seja um jurisdicionado, este só 

receberá um e-mail quando a opção “dúvida e/ou comunicação – 

interação com solicitante” esteja marcada. 

 

 Marcação “Atribuído a” 3.4.4.3.
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Esta indicação apenas orienta quem é o atual responsável (um 

servidor ou um grupo) para realizar o atendimento da demanda.  

Um servidor analista pode fazer indicação de outro servidor ou grupo 

que será o responsável pelo atendimento. 

A indicação de “atribuído a” é permitida apenas a um servidor ou 

grupo por vez. 

Cada nova atribuição gera uma “interação interna”, que fica 

disponível no “histórico de interações” ao final da página.  

 Finalizar solicitação 3.4.4.4.

A opção “Finalizar solicitação” está disponível ao servidor analista, 

após ele acessar a opção “visualizar”. 

  

O servidor analista poderá, a qualquer tempo, finalizar a solicitação. 

Ao selecionar a opção “finalizar solicitação”, deverá ser informado 

uma justificativa e, então, pressionar “CONFIRMA”. 

Esta opção encerra o ciclo da demanda, e deve ser utilizada apenas 

quando a demanda já houver realmente finalizado, pois após a 

finalização, a demanda não mais poderá receber novas interações 

e/ou revisões. 

 Imprimir 3.4.4.5.

Ver item 3.4.1.4. 

 

 Papel “Observador” e “Requerente” – Solicitações “Internas” e 3.4.5.

“Externas” 

Um servidor pode ser classificado como observador ou requerente a 

partir da designação do papel “observador” ou “requerente” diretamente a 

ele ou através de um grupo que ele faça parte.  

Ao servidor designado com o papel “observador” ou “requerente” é 

permitido pesquisar, visualizar e imprimir conforme detalhado abaixo. 

 Pesquisar 3.4.5.1.

Ver item 3.4.1.1. 
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 Visualizar 3.4.5.2.

 

Nesta opção, o servidor observador ou requerente visualiza todas as 

informações da demanda. Se houver qualquer alteração na demanda 

será disponibilizado o “Histórico de Interações” que possui três abas: 

“interações internas” (marcação 1 da imagem abaixo), “interações 

com solicitante” (marcação 2 da imagem abaixo) e “todas interações” 

(marcação 3 da imagem abaixo). O servidor seleciona a aba desejada 

e visualiza as informações.  

 
 

 Imprimir 3.4.5.3.

Ver item 3.4.1.4. 

 

 Consulta 3.4.6.

Nesta opção, o sistema lista todas as solicitações cadastradas no 

TICKET, esteja o usuário envolvido ou não. 

Aqui é permitido ao servidor buscar, visualizar, imprimir, ver 

avaliação e reabrir solicitação, conforme detalhado abaixo. 
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 Buscar 3.4.6.1.

 

Nesta opção o usuário poderá informar o parâmetro de pesquisa 

desejado, conforme os campos disponibilizados na listagem, e então 

clicar em “buscar”.  

O sistema retornará as solicitações ordenadas pela data de cadastro 

 Visualizar 3.4.6.2.

Ver item 3.4.5.2 

 Imprimir 3.4.6.3.

Ver item 3.4.1.4. 

 Ver Avaliação 3.4.6.4.

Ver item 3.4.1.6. 

 Reabrir Solicitação 3.4.6.5.

 

 

Esta funcionalidade fica disponível apenas ao servidor analista nas 

solicitações finalizadas. O servidor analista, após clicar no botão 

visualizar, será disponibilizado a opção “reabrir solicitação”. 
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Para reabrir a demanda o servidor analista deverá informar uma 

justificativa e informar para qual situação a demanda será retornada. 

3.5. Opção “MINHA CONTA” 

Opção que permite consultar os dados pessoais (nome, CPF, e-mail, 

lotação e cargo) cadastrados. Os dados pessoais utilizados pelo TICKET, 

quando o usuário é servidor TCMGO, são os dados carregados 

automaticamente a partir da base cadastrada junto ao Sistema de Recursos 

Humanos do Tribunal, desta forma, ao usuário servidor TCMGO não é 

permitido alterar seus dados através do TICKET, com exceção do endereço 

de e-mail. 

Além de visualizar seus dados pessoais, nesta seção, o usuário 

também pode visualizar seu “usuário”, “grupo” ao qual pertence e seu 

“perfil” (permissões).  

 Alteração de E-mail 3.5.1.

Para alterar o endereço de e-mail cadastrado, o usuário TCMGO 

deverá inserir o e-mail desejado no campo “E-MAIL” e após isso, clicar em 

“SALVAR”. 

É importante que o usuário mantenha seu endereço de e-mail sempre 

atualizado junto ao TICKET, pois o sistema emite notificações quando são 

realizadas alterações em uma solicitação em que o usuário está envolvido.  

 Grupos 3.5.2.

Um grupo é a reunião de um ou mais usuários sob um rótulo. Sua 

finalidade é permitir que todos os usuários que possuem atribuições em 

comum sejam envolvidos em uma mesma solicitação a partir do 

envolvimento do grupo. Desta forma, quando um grupo é envolvido na 

demanda, todos os usuários vinculados àquele grupo obterão o acesso de 

acordo com o papel definido para o grupo (analista, observador ou 

requerente). 

Por definição, um servidor do TCMGO só poderá estar vinculado a um 

grupo.  

 Alteração/criação de grupo 3.5.2.1.

A gestão dos grupos será de responsabilidade do gestor do sistema, 

sendo assim, a inclusão ou exclusão de usuários de um grupo ou a 

criação de um novo grupo deverá ser solicitada, através de uma 

demanda no TICKET, ao SUPORTE da SINFO. 

 Perfis 3.5.3.

Um perfil é a reunião de permissões que um usuário pode receber. Os 

usuários, no momento do cadastramento no TICKET, recebem o perfil 

padrão relativo a sua situação perante o TCMGO (servidor ou 

jurisdicionado). 
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 Alteração de perfil 3.5.3.1.

A gestão dos perfis será de responsabilidade do gestor do sistema, 

sendo assim, a alteração do perfil de um usuário deverá ser 

solicitada, através de uma demanda no TICKET, ao SUPORTE da 

SINFO. 

 

4. OUTRAS INFORMAÇÕES  

4.1. Assunto e/ou categoria não encontrados 

O usuário que estiver criando uma solicitação e não encontrar o 

“assunto” e/ou “categoria” relacionado a sua demanda, deverá criar uma 

outra solicitação específica para a criação do assunto ou categoria desejado. 

A avaliação da criação do novo “assunto” ou ”categoria” será 

realizada pela equipe de suporte em conjunto com a área responsável pelo 

tratamento da solicitação, quando houver.  

 


